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SAMVERKAN

AKTUELLT

Vår vardag är full av utmaningar. Då
gäller det att fokusera på lösningarna, inte
problemen. De bästa lösningarna hittar
man ute i organisationen där kunskapen
finns.
I det nya samverkansavtalet sägs också
tydligt att frågor så långt som möjligt ska
behandlas av dem som är direkt berörda.

Besök vår hemsida genom att klicka på
länken i sidhuvudet. Du hittar bla,
- uppgifter om styrelsemöten
- aktuella kurser
- kontaktuppgifter till ombuden
- samtliga medlemsblad

Det är viktigt att samverkan sker tidigt,
innan förslag till beslut finns, så att de som
berörs verkligen får möjlighet att följa
förändringar och kan komma till tals hela
vägen innan rektor fattar beslut.
(Medlemsbladet nr 2 2011)

Samverkansavtalet hade två månader på
nacken när detta skrevs. Nu har det snart
gått fyra år och häromdagen valde fackförbundet Kommunal att säga upp avtalet.

SKOLANS DAG
Skolans dag inföll i år den 9 september.
Vi använde eftermiddagen till att besöka
samtliga valstugor där vi diskuterade med
politikerna samt bytte valmaterial med
varandra. Vi passade även på att följa upp
den politikerdebatt som vi två veckor innan
arrangerade på Café Peace & Love.
Förhoppningsvis blev även lärarna bjudna
på fika under denna dag.

NYTT AVTAL
Avtalet förhandlades fram under sju års tid
och ska enligt paragraf 2 ”utvärderas
årligen i de olika samverkansnivåerna för
att anpassas och utvecklas med verksamheten.”
Det är viktigt att detta verkligen sker så att
ord och handling stämmer överens.
Vi ser också brister i tillämpningen men
tror inte att en uppsägning av avtalet är den
bästa vägen att gå. Vi tror att en fortsatt
dialog bättre gagnar våra medlemmars
intressen.

Den 28 augusti skrev vi under ett lokalt
kollektivavtal om möjlighet för enskilda
arbetstagare att byta semesterdagstillägg
mot extra lediga dagar.
Vision, SSR och Lärarnas Riksförbund har
länge drivit denna fråga.
Avtalet omfattar inte ferieanställda men bla
våra Syvare kan ha glädje av detta avtal.
Läs gärna mer om avtalet på Insidan.

PS.
Glöm inte att nominera till Barn- och
bildningsnämndens pedagogiska pris 2014.

Vi hoppas även på en lösning för Kommunals del innan uppsägningstiden på tre
månader löper ut.
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